Πρόταση Ασφάλισης
Κωδικός Διαμεσολαβούντα

Στοιχεία Συμβαλλομένου - Λήπτη της Ασφάλισης
Άνδρας: 
Γυναίκα: 
Επίθετο / Επωνυμία:

Εταιρία: 
Όνομα:

Οδός:

Πατρώνυμο:

Αριθμός:

Πόλη / Χωριό:

Τ.Κ.:

Νομός:

Τηλέφωνο:

FAX:

e-mail:

Κινητό:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Οικογενειακή Κατάσταση:

Επάγγελμα:

Ημερομηνία γέννησης:

Θα θέλατε να λάβετε το συμβόλαιό σας σε ηλεκτρονική μορφή;
Ναι  Όχι 
Δηλώστε Αριθμό Δικαιούχων της ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ CROMAR “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ”:

Στοιχεία Ασφαλισμένου
Ο Ίδιος: 

Άνδρας: 

Γυναίκα: 

Εταιρία: 

Επίθετο / Επωνυμία:

Όνομα:

Οδός:

Πατρώνυμο:

Αριθμός:

Πόλη / Χωριό:

Τ.Κ.:

Νομός:

Τηλέφωνο:

FAX:

e-mail:

Κινητό:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Οικογενειακή Κατάσταση:

Επάγγελμα:

Ημερομηνία γέννησης:

Δηλώστε Αριθμό Δικαιούχων της ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ CROMAR “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ”:

Διεύθυνση Ασφαλισμένου Κινδύνου
Οδός:
Τ.Κ.:

Αριθμός:

Πόλη / Χωριό:

Νομός:

Τηλέφωνο:

Διάρκεια Ασφάλισης (Ετήσια)
Έναρξη από:

(12:00 Μεσημβρινή)

Τρόπος Πληρωμής (Ελάχιστη Δόση €50)
Εφάπαξ

Εξάμηνο

Σ.Ε.Π.Π. 
Περιγραφή Κτιρίου
Μόνιμη 
Εξοχική 
Η κατοικία ιδιοκατοικείται; Nαι  ‘Oχι 

Λήξη έως:

Τετράμηνο

(12:00 Μεσημβρινή)



Τρίμηνο

“ΤΥΠΩΝΩ ΠΛΗΡΩΝΩ” 

Η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη; Nαι  ‘Oχι 
Εμβαδόν (μικτό): τ.μ. ….... Αν πρόκειται για διαμέρισμα όροφος ............ αριθμός ............
Εάν είναι μονοκατοικία περιγράψτε από τι αποτελείται:
Σκελετός:
μπετόν  άλλο  (περιγράψτε):



Τοιχοποιΐα:

τούβλο



άλλο



(περιγράψτε):

μπετόν (ταράτσα)  κεραμοσκεπή επί ξυλοδοκών  ταρατσοσκεπή με διακοσμητικά κεραμίδια 
άλλο  (περιγράψτε):
Έτος κατασκευής της οικοδομής:
Χρήση Υπογείου:
Χρήση Ισογείου:
Στέγη:

Αντικείμενο Ασφάλισης

(Α) Οικοδομή  (Συμπεριλαμβάνονται και τα θεμέλια)
Ασφαλισμένη Αξία Ακινήτου (Αξία Αντικατάστασης με καινούργιο):

€ ...............................
[συνιστάται αξία καινουργούς με ελάχιστο ποσό ανά τ.μ./ € 1.000 - € 1.300]
Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες αξίες αποτελούν απλά και μόνο σύσταση της Εταιρίας, με βάση τις μέσες αξίες της αγοράς.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται η αξία αντικατάστασης με καινούργιο (κατασκευαστική αξία καινουργούς) με ευθύνη
δήλωσης του Ασφαλισμένου.
Βοηθητικοί Χώροι & Εξωτερικές Σταθερές Εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβάνονται στην αξία της οικοδομής εφόσον έχουν
δηλωθεί αναλυτικά και συμπεριληφθεί στο Ασφαλισμένο Κεφάλαιο της οικοδομής)
Αποθήκη
 τ.μ. ............................................ - Πέργκολες

-

Θέση Στάθμευσης

 τ.μ. ............................................

-

BBQ



-

Αλλα Βοηθητικά Κτίσματα

 ....................................................

-

Πισίνα



.....................................................

-

Περίφραξη, μαντρότοιχοι



ος

1 Ενυπόθηκος Δανειστής:
ος
2 Ενυπόθηκος Δανειστής:
Αναλυτική περιγραφή για Τράπεζα:

Ποσό Δανείου:
Ποσό Δανείου:

(Β) Περιεχόμενο  (Αξία Αντικατάστασης με καινούργιο)
[προτεινόμενη αξία ανά τ.μ. ωφέλιμου χώρου κατ’ελάχιστον € 400]

Εμβαδόν ωφέλιμου χώρου τ.μ.:
-

αξία ανά τ.μ.:

Ασφαλισμένη αξία: € ............................

Αντικείμενα Ιδιαίτερης Αξίας (αναφέρετε μόνο την αξία και συμπληρώνετε ξεχωριστή λίστα)
(οι αξίες συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλισμένο κεφάλαιο του Περιεχομένου)
Κινητός Εξοπλισμός στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας (έπιπλα κήπου, βεράντας κλπ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Α) + (Β)

Υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια για την ίδια κατοικία; Nαι  ‘Oχι 
Εάν ναι αναφέρατε την ασφαλιστική εταιρία και τα κεφάλαια:
Είχατε ασφαλίσει στο παρελθόν την κατοικία σας; Nαι  ‘Oχι 

Έχετε άλλα συμβόλαια στην εταιρία μας;

Nαι  ‘Oχι 

€ ...........................

Συμπληρωματικά Στοιχεία

Αρνήθηκε ποτέ Ασφαλιστική Εταιρία να σας ασφαλίσει και γιατί;

€ ..........................

Nαι  ‘Oχι 

Nαι  ‘Oχι 

Είχατε ποτέ ζημιά οποιουδήποτε είδους στην κατοικία σας; Nαι  ‘Oχι 
Εάν ναι, αναφέρατε:
- Χρονολογία …………………………………………………………………………

- Είδος Ζημιάς …………………………………………………………………………
- Ύψος Ζημιάς …………………………………………………………………………
Υπήρξε ασφάλιση για αυτές τις ζημιές;
Nαι  ‘Oχι 
Εάν ναι, σημειώστε το όνομα της Ασφαλιστικής Εταιρίας: …………………………………………..
Αποζημιωθήκατε; Nαι  με τι ποσό; .............................................. ‘Oχι  γιατί απορρίφθηκε η ζημιά σας? ..............................................
.................................................................................................
Τι μέτρα λάβατε για την αποφυγή παρόμοιας μελλοντικής ζημιάς;

Εάν η κατοικία είναι παλαιότερη των 25 ετών, έχει γίνει αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης / αποχέτευσης; Nαι  ‘Oχι 
Εάν ναι, αναφέρατε το έτος αντικατάστασης .........................................
Υπάρχει εγκατεστημένη στο υπόγειο της κατοικίας σας αντλία νερού συνδεδεμένη με ηλεκτρογεννήτρια για την προστασία από
πλημμύρα; Nαι  ‘Oχι 
Εάν ναι, παρέχεται έκπτωση 5% επί του βασικού πακέτου καλύψεων που θα επιλέξετε (εκτός πακέτου Secure Home Value)
Μένει ακατοίκητη η κατοικία για διάστημα μεγαλύτερο των 45 συνεχών ημερών; Nαι  ‘Oχι 
Βρίσκεται η κατοικία σας εντός δάσους; Nαι  ‘Oχι 
Εάν ναι, παρακαλούμε όπως αποστείλετε και φωτογραφίες του περιβάλλοντα χώρου ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο info@cromar.gr
Σε περίπτωση που η κατοικία αφορά σε εξοχική, παρακαλούμε όπως αποστείλετε και φωτογραφίες αυτής (εξωτερικές και
περιβάλλοντα χώρου) ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο info@cromar.gr

Μέτρα Προστασίας
Υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης συνδεδεμένο με το κέντρο λήψης σημάτων εταιρίας Security; Nαι  ‘Oχι 
Εάν ναι, παρέχεται έκπτωση 15% επί του βασικού πακέτου καλύψεων που θα επιλέξετε (εκτός πακέτου Secure Home Value)
1.

Υπάρχει σύστημα συναγερμού; Nαι  ‘Oχι  Εάν ναι, αναφέρετε εταιρία Security: __________________________

2.
3.

Διαθέτει ανιχνευτές κίνησης και μαγνητικές επαφές σε όλα τα ανοίγματα;
Συνδέεται με το Κέντρο Λήψης Σημάτων της εταιρίας Security σε 24ωρη βάση;

Nαι  ‘Oχι 
Nαι  ‘Oχι 

Είναι η επικοινωνία / σύνδεση:
4. (α) ασύρματη τύπου GSM (κινητή τηλεφωνία); Nαι  ‘Oχι 
Εάν ισχύουν όλα τα παραπάνω (1,2,3 & 4), παρέχεται έκπτωση 40% επί των ασφαλίστρων της κάλυψης της κλοπής (εκτός
πακέτου Secure Home Value) με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ζημίας θα υφίσταται δυνατότητα εκτύπωσης αναλυτικής
κατάστασης ληφθέντων σημάτων από την εταιρία Security (όχι μόνο συγκεντρωτική κατάσταση ούτε επιστολή-βεβαίωση
ότι ήχησε ο συναγερμός κλπ.)
ή
5. (β) ενσύρματη / σταθερή τηλεφωνία; Nαι  ‘Oχι 
Εάν ισχύουν όλα τα παραπάνω (1,2,3 & 5), παρέχεται έκπτωση 25% επί των ασφαλίστρων της κάλυψης της κλοπής (εκτός
πακέτου Secure Home Value) με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ζημίας θα υφίσταται δυνατότητα εκτύπωσης αναλυτικής
κατάστασης ληφθέντων σημάτων από την εταιρία Security (όχι μόνο συγκεντρωτική κατάσταση ούτε επιστολή-βεβαίωση
ότι ήχησε ο συναγερμός κλπ.)
Τύπος περίφραξης:
Περίφραξη: Nαι  ‘Oχι 
Φύλακας: 
Πόρτα ασφαλείας:

24ωρη φύλαξη  περιπολία 



Κουφώματα Ασφαλείας: 

Κλειδαριές ασφαλείας 

Πύροι ασφαλείας στα κουφώματα: 

Σιδεριές (κάγκελα) σε όλα τα ανοίγματα που δε διαθέτουν εξωτερικά κουφώματα;
Η κατοικία βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή;

Δαγκάνες στα κουφώματα:



Nαι  ‘Oχι 

Nαι  ‘Oχι 

Άλλα μέτρα προστασίας κλοπής:

Πρόσθετα Στοιχεία για Ασφάλιση Σεισμού (μόνο εφόσον ζητείται η κάλυψη)
Αριθμός Αδείας κατασκευής:
Έτος έκδοσης Αδείας:
Το έδαφος έχει υποστεί επιχωματώσεις, προσχώσεις, κάλυψη ρέματος;

Nαι  ‘Oχι 

Έχουν γίνει επεκτάσεις στο κτίριο ή προσθήκες (καθ’ύψος ή κατ’επέκταση οριζόντια);
Περιγράψτε τις επεκτάσεις ή προσθήκες και τη χρήση αυτών:

Nαι  ‘Oχι 

Έχει εκδοθεί άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις επεκτάσεις ή προσθήκες;
Αριθμός Αδείας Προσθήκης:
Έτος έκδοσης Αδείας Προσθήκης:
Το κτίριο είναι κτισμένο σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του έτους κατασκευής;

Nαι  ‘Oχι 

Έχει υποστεί το κτίριο ζημιά από προηγούμενο σεισμό;
 στο φέροντα οργανισμό (σκελετό)
 στο μη φέροντα οργανισμό (τοιχοποιΐα)
Δώστε λεπτομέρειες και επικοινωνήστε με την Εταιρία
Αναφέρετε κατά προσέγγιση την απόσταση του κτιρίου από ρέμα, ποτάμι, γκρεμό, θάλασσα κλπ.:

Nαι  ‘Oχι 

Πρόγραμμα Ασφάλισης Secure Home
 Value
 Classic
Προαιρετική Κάλυψη:  Κλοπή

Προαιρετικές Καλύψεις:

Nαι  ‘Oχι 

 Superior

 Supreme

 Σεισμός

 Κλοπή

Πρόσθετες Προαιρετικές Καλύψεις
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Κατά Παντός Κινδύνου
(συμπ/νων & των ηλεκτρικών συσκευών)
(ισχύει για τα προγράμματα Classic, Superior
& Supreme)
Ασφάλιση Κοσμημάτων
(ισχύει για τα προγράμματα Superior & Supreme)
Απώλεια Ενοικίου (ισχύει για τα προγράμματα
Classic & Superior)



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ
(αναζητείστε το έντυπο)



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ
(αναζητείστε το έντυπο)
Ετήσιο Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο: €



Η παρούσα Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που πρόκειται να εκδοθεί, υπό τον
όρο ότι κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλ. ο Συμβαλλόμενος / Λήπτης της Ασφάλισης και ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής,
αποδεχτούν και συμφωνήσουν να προβούν στην έκδοση αυτού του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Δηλώνεται δε και συμφωνείται ότι ο
ο Συμβαλλόμενος / Λήπτης της Ασφάλισης επιβεβαιώνει και δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν παρέλειψε ούτε απέκρυψε ο,τιδήποτε θα
μπορούσε να επηρεάσει τον υπό εκτίμηση ανωτέρω προτεινόμενο κίνδυνο και αποδέχεται ως αληθή και πραγματικά τα στοιχεία που
αναφέρονται παραπάνω. Δηλώνει επίσης ότι αποδέχεται την παρούσα ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο
ασφαλιστήριο και συμφωνεί ότι η ασφάλιση θα ισχύσει μετά την αποδοχή της Πρότασης Ασφάλισης από την Εταιρία και με την
προϋπόθεση ότι θα έχει καταβάλει εμπρόθεσμα το οφειλόμενο ασφάλιστρο.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
…………………………………..

Ημερομηνία

……./……/………….

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ
……………………………….

Έγκριση Εταιρίας ………………………...........

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ:
Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ, ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ (http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=61)
Β) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ (http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=61)

Σημείωση: Η αποστολή της πρότασης δε συνεπάγεται και αποδοχή του κινδύνου εκ μέρους της Εταιρίας.

Cromar Insurance Brokers
Αττική: Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων, Μαρούσι 15124 - Τηλ. 210 8028946-7 Φαξ 210 8029055, E-mail info@cromar.gr
Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνείου 24, Θεσσαλονίκη 54625 - Τηλ. 2310 502506 -7 Φαξ 2310 526028

